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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak terlepas dari 

kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi aspek 

penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing 

negara. Kondisi ini menyebabkan terjadinya daya saing sebagai salah satu faktor 

yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari 

adanya perekonomian dunia. Keuntungan dari adanya perekonomian dunia 

menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam 

perekonomian setiap negara. Dewasa ini, tidak ada satupun negara yang tidak 

melakukan hubungan dagang dengan luar negeri. Perdagangan internasional 

menjadi sangat penting, bukan hanya berkaitan dengan haluan pembangunan yang 

berorientasi keluar, yaitu mengekspor hasil-hasil produk dalam negeri ke nagara-

negara lain, tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang-barang modal untuk 

mendorong industri dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan 

impor barang konsumsi (Dumairy, 1997). 

Perdagangan internasional memiliki arti penting bagi Indonesia yaitu 

dapat mengetahui perlunya membangun pengetahuan dan pengalaman yang 

memungkinkan pembangunan serta sarana untuk melaksanakannya. 
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Faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional menurut 

Rosyadi dalam bukunya (Rosyadi, 2019)  yaitu : 

1. Harga, penentu utama harga adalah biaya produksi. Perbedaan biaya produksi 

akan menyebabkan perbedaan barang, seseorang dapat membeli barang yang 

harganya relatif lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan 

harga yang relatif mahal. 

2. Pendapatan. Meningkatnya pendapatan nasional berpengaruh terhadap 

meningkatnya daya beli (purchase of power) masyarakat atas barang-barang 

butan luar negeri (barang impor). Demikian juga halnya dengan ekspor dapat 

meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. 

3. Selera. Misalnya, apabila seseorang lebih berselera produk luar negeri, maka ia 

cenderung membeli produk-produk impor. 

Perdagangan antar-negara timbul karena adanya perbedaan-perbedaan 

dalam kemampuan berproduksi masing-masing negara. Karena setiap negara 

memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu produk tertentu, maka ia akan 

menspesialisasikan diri memproduksi suatu barang, kemudian ditukarkan dengan 

barang dan jasa lain yang dibutuhkan negara tersebut. Dari perdagangan 

internasional maka diperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik yang 

akhirnya meningkatkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. 

Keuntungan melakukan perdagangan internasional menurut Dilarnov 

dalam bukunya (Dialiarnov, 1995), antara lain : 

1. Apa yang tidak dihasilkan di dalam negeri, dapat dimiliki dengan melakukan 

impor termasuk di dalamnya impor barang-barang konsumsi. 
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2. Perdagangan internasional memungkinkan dilakukannya spesialisasi, sehingga 

barang-barang yang dihasilkan bisa lebih murah. 

3. Mampu berproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan pasar dalam negeri, 

kapasitas produksi lebih optimal dan terjadi perluasan pasar produksi dan 

tenaga kerja dalam negeri. 

Neraca peragangan Internasional menunjukkan bahwa sektor perdagangan 

internasional merupakan sumber devisa yang utama, yang akan digunakan untuk 

pembayaran impor kebutuhan dalam negeri. Komposisi impor non migas indonesa 

menurut golongan barang ekonomi dibagi atas tiga kelompok : (a) bahan 

baku/penolong; (b) barang modal; (c) barang konsumsi (Djamin, 1993). 

Impor menurut golongan barang konsumsi (BPS, 1998): (a)makanan dan 

minuman (primary) untuk rumah tangga; (b) makanan dan minuman (processed) 

untuk rumah tangga; (c) bahan bakar dan pelumas (processed); (d) mobil 

penumpang; (e) alat angkutan, bukan untuk industri; (f) barang konsumsi tahan 

lama; (g) barang konsumsi setengah tahan lama; (h) barang konsumsi tidak tahan 

lama; (i) barang yang tidak di klasifikasikan. 
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Tabel 1-1 Impor Barang Konsumsi Indonesia. 

Tahun 

Impor 

Barang 

Konsumsi 

(ton) 

Perkembangan 

(%) 

1989 706.1 - 

1990 584 -17.3 

1991 734.8 25.8 

1992 1255.2 70.8 

1993 799.5 -36.3 

1994 1899.8 137.6 

1995 3396.3 78.8 

1996 4322 27.3 

1997 2338.3 -45.9 

1998 4158.6 77.8 

1999 7324.5 76.1 

2000 5241.2 -28.4 

2001 4071.2 -22.3 

2002 5643.4 38.6 

2003 4903.4 -13.1 

2004 4749.9 -3.1 

2005 5562.1 17.1 

2006 4706.6 -15.4 

2007 6714.4 42.7 

2008 5368.1 -20.1 

2009 4056.6 -24.4 

2010 5604.5 38.2 

2011 8110.5 44.7 

2012 6966.7 -14.1 

2013 5285.7 -24.1 

2014 5599.1 5.9 

2015 4929.2 -12.0 

2016 5899.5 19.7 

2017 5315 -9.9 

2018 7398.9 39.2 

Rata-rata 15.7 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 1989-2018, diolah  



5 

 

 

Tabel 1-1 menjelaskan bahwa impor barang konsumsi Indonesia 

mengalami fluktuasi dari tahun 1989-2018. Peningkatan terbesar terjadi pada 

tahun 1994 yaitu sebesar 137.6% sedangkan penurunan paling signifikan terjadi 

pada tahun 1997 yaitu sebesar 45.9% dikarenakan terjadinya krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia pada tahun tersebut. Jika di rata-rata perkembangan impor 

barang konsumsi Indonesia dari tahun 1989-2018 adalah sebesar 15.7%. 

Tanpa disadari, di Indonesia penggunaan barang konsumsi pada 

masyarakat Indonesia cukup banyak dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia, tidak jarang produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi seluruh 

permintaan masyarakat. Sehingga pemerintah Indonesia mengambil beberapa 

pilihan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi di dalam 

negeri salah satunya dengan melakukan impor atau pembelian barang dan jasa 

dari luar negeri yang juga merupakan kegiatan perdagangan internasional. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap impor barang konsumsi Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat terhadap impor barang konsumsi Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap impor barang konsumsi 

Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh cadangan devisa terhadap impor barang konsumsi 

Indonesia? 
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5. Bagaimana pengaruh PDB terhadap impor barang konsumsi Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1 Tujuan  

Sesuai dengan judul penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap impor barang konsumsi 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat  terhadap impor barang konsumsi Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap impor barang 

konsumsi Indonesia 

4. Untuk mengetahui pengaruh cadangan devisa terhadap impor barang 

konsumsi Indonesia 

5. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap impor barang konsumsi 

Indonesia. 

C.2  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi 

perumus perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal perencanaan 

impor barang konsumsi di masa yang akan datang. 

2. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

tentang kegiatan impor dan apa saja faktor yang mempengaruhinya sehingga 

bisa menjadi bahan untuk pertimbangan. 
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3. Untuk lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dan referensi guna 

meningkatkan keahlian dan ketrampilan mahasiswa selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Metode Penelitian 

D.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk data urut waktu (time series) dari tahun 1989 hingga tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan data impor barang konsumsi, inflasi, cadangan 

devisa, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, jumlah penduduk 

Indonesia, dan PDB Indonesia dari kurun waktu 1989-2018. Dalam penelitian ini 

data didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank Data, dan lembaga 

maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  

D.2. Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor 

barang konsumsi Indonesia dengan menggunakan Error Correction Model 

(ECM). ECM adalah suatu bentuk model yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Dalam melakukan penelitian, digunakan modifikasi model dari penelitian 

Ratih Kumala Sari dengan judul “Analisis Impor Beras di Indonesia” pada tahun 

2014. Dengan persamaan model sebagai berikut: 
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1. Persamaan jangka panjang. 

IMPt = 𝜷0 + 𝜷1INFt + 𝜷2KURSt + 𝜷3JPt + 𝜷4CDt + 𝜷5PDBt + ut  

Di mana : 

IMPt = Impor Barang Konsumsi Indonesia periode t (ton) 

INFt = Inflasi perode t (%) 

KURSt = Nilai Tukar periode t (IDR/USD) 

JPt = Jumlah Penduduk periode t (Juta) 

CDt = Cadangan Devisa Indonesia periode t (Juta USD) 

PDBt = Produk Domestik Bruto periode t (%) 

ut = nilai residual 

2. Persamaan jangka pendek. 

∆IMPt = α0 + α1∆INFt + α2∆KURSt + α3∆JPt + α4∆CDt + α5∆PDBt + α6∆Residt 

+ ut 

Di mana : 

IMPt = Impor Barang Konsumsi Indonesia periode t (ton) 

INFt = Inflasi periode t (%) 

KURSt = Nilai Tukar periode t (IDR/USD) 

JPt = Jumlah Penduduk periode t (Juta) 

CDt = Cadangan Devisa Indonesia periode t (Juta USD) 

PDBt = Produk Domestik Bruto periode t (%) 

ut = nilai residual 

 

 

 



9 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, kegunaan penelitian, alat dan metode analisis, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori tentang impor barang 

konsumsi Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hasil 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan definisi variabel operasional, 

rancangan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum penelitian, analisis 

data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan simpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


